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Thực hiện Công văn số 940/SYT-NVYD ngày 26/4/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc đôn đốc triển khai quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ 

mắc COVID-19. UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị 

trấn triển khai các nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch quản lý, bảo 

vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn huyện, hoàn thành 

trước ngày 29/5/2022. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

người dân trong diện tiêm chủng (bao gồm các nhóm từ 18 tuổi trở lên, từ 12 đến 

dưới 18 tuổi và từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi), đặc biệt là các trường hợp thuộc nhóm 

nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải tiêm bổ sung ngay khi đủ điều kiện, 

đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế (trừ 

những trường hợp chống chỉ định). 

- Tổng hợp, hoàn thành việc thu thập thông tin của người thuộc nhóm nguy 

cơ (theo biểu mẫu tại Kế hoạch số 37/KH-SYT ngày 23/3/2022 của Sở Y tế) báo 

cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 25/5/2022. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, tổ chức rà soát và lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ 

(Người có bệnh nền có nguy cơ cao, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người 

chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19 ở người từ 18 tuổi trở lên), đồng thời phối 

hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 kịp thời cho các đối tượng có nguy cơ trên; khẩn trương hoàn thành 

việc thu thập thông tin của người thuộc nhóm nguy cơ; gửi kết quả về Trung tâm Y 

tế huyện tổng hợp, hoàn thành trước ngày 20/5/2022. 

- Chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng, Tổ theo dõi chăm sóc người mắc 

COVID-19 tại cộng đồng lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện 

theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người nguy cơ cao và gia đình, hỗ trợ thực hiện 

công tác xét nghiệm, cấp phát thuốc, chuyển tuyến, tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
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- Quan tâm bố trí kinh phí, huy động các lực lượng, các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn tham gia hỗ trợ triển khai thực hiện rà soát, quản lý và bảo vệ 

người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về việc tiêm 

vắc-xin phòng COVID-19; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chăm sóc, điều 

trị, quản lý những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 trên địa bàn. 

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo 

những khó khăn vướng mắc về UBND huyện để giải quyết./. 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

xã/thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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